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VE R G A DE R ING G EME EN TE RA A D 2 01 1    

Pre-adviesnr. 39
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 31 mei 2011

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 18 mei 2011 van de Inspectie Werk en Inkomen met als bijlage het Jaarverslag IWI 
2010.

Wij stellen u voor dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

2. Brief d.d. 10 mei 2011 van de organisatie Voor Werkende Moeders met vragen over de 
kwaliteit van de kinderopvang.
Bij brief van 20 mei 2011 beantwoordt wethouder Dings de gestelde vragen.
Wij stellen u voor deze beantwoording over te nemen en vragensteller conform te informeren.

3. Brief d.d. 16 mei 2011 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de financiële positie 
2011 van de gemeente. Zij kwalificeren de financiële positie van de gemeente op dit 
moment als redelijk, maar heffen wel een waarschuwende vinger.
Zij beoordelen later dit jaar of de bezuinigingsoperatie in de begroting 2012 dan wel in de 
meerjarenraming tot materieel evenwicht leidt.
Wij stellen u voor goede nota te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten.

Brieven en moties over het bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en het Rijk.

4. Brief d.d. 26 april 2011 van de gemeente Vlagtwedde met het verzoek om de motie d.d. 1 
maart 2011 van de raad van die gemeente te steunen. De motie is gericht tegen afwenteling 
van budgettaire problemen van het kabinet op de gemeenten en het onevenredig hard treffen 
van zwakkeren in onze samenleving door bezuinigingen op sociale voorzieningen.

5. Brief d.d. 11 mei 2011 van de Belangenvereniging Werknemers Sociale Werkvoorziening met 
het verzoek er bij het college op aan te dringen dat bij het VNG congres op 8 juni het 
bestuursakkoord tussen VNG en het Rijk niet wordt ondertekend.
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6. Brief d.d. 2 mei 2011 van Philadelphia Support, een belangenvereniging voor mensen met 
een verstandelijke handicap en hun verwanten. 

7. Brief d.d. 18 mei 2011 van Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie).

8. Motie d.d. 23 mei 2011 van de raad van Langedijk, waarin de raad het college oproept het 
voorliggende bestuursakkoord tussen VNG en kabinet te verwerpen. 

9. Motie d.d. 23 mei 2011 van de raad van Voorst, waarin hij het college opdraagt zich aan te 
sluiten bij het kort geding/proefproces dat enkele gemeenten tegen de rijksoverheid 
aanspannen wegens contractbreuk inzake haar voornemen met betrekking tot de Wet 
sociale werkvoorziening.

10. Motie d.d. 23 mei 2011 van de raad van Voorst, waarin hij zich verzet tegen extra 
gemeentelijke taken zonder bijbehorende budget en tegen beperking van het gemeentelijk 
armoedebeleid.

11. Brief d.d. 24 mei 2011 van Platform VG en Landelijk Platform GGz, organisaties die zich bezig 
houden met de belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking en/of 
psychische problemen.

12. Motie d.d. 25 mei 2011 van de raad van Naarden, waarin o.a. wordt uitgesproken dat 
overdracht van taken aan gemeenten zonder toereikend budget onaanvaardbaar is.

13. Motie d.d. 26 mei 2011 van de raad van Noord-Beveland, waarin wordt voorgesteld om tegen 
het bestuursakkoord te stemmen.

Wij stellen u voor bovengenoemde brieven en moties, in het licht van de tijdens de rondvraag van de 
raadscommissievergadering op 24 mei 2011 gevoerde discussie, voor kennisgeving aan te nemen. 

Hoogachtend,                       
Het raadspresidium van Beemster,    

H.N.G. 
Brinkman
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


